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Strasbourg

• Nord-øst i Frankrike
• Byen  har 270.000 

innbyggere
• Store forstadsområder – til 

sammen har  byområdet ca
500.000 innbyggere

• Viktig forretnings by
• EU parlamentet og flere 

europeiske organisasjoner
• 50.000 studenter
• Stor innpendling 

Bakgrunn for etablering av 
bilfritt sentrum
• Trengsel på veien og mye 

biltrafikk gjennom sentrum
• Ønsket å satse på en 

bærekraftig byutvikling
• Revitalisere sentrum
• Innføre kraftige 

restriksjoner på biltrafikken
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Freiburg

• Sør-vest i Tyskland
• Befolkning: 230.000
• Ca 120.000 

arbeidsplasser
• Universitet 

• 13.000 ansatte
• 30.000 studenter

• På 90-tallet vokst byen 
raskt. 

• Bakgrunn for etablering 
av bilfritt sentrum

• Interessen for miljø 
• ønsket om være en 

miljøvennlig by
• Bevaring av gamlebyene
• Trafikkreduksjon

• Hensyn til syklister og 
fotgjengere
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Hva gjorde de i Strasbourg

Problemet:
• Stengte deler av sentrum i 1992.
• Første trikkelinje var på plass i 

1994
• Satset på trikk som et viktig 

redskap i byplanleggingen
• Trikken en viktig del av 

oppgraderingen av gaterom og 
bygningsmasse

• Revitaliseringen muliggjorde:
• Omlegging av offentlige arealer
• Friske opp byen
• Få kontroll med trafikken
• Gater forbeholdt 

kollektivtransporten ga raskere og 
mer pålitelig kollektivtransport

Revitaliserte byen:
• Helt fra 1974 hadde de 

problemer med trengsel 
på veien

• Biler, fotgjengere og 
offentlig transport 
benyttet samme områder 
og «gikk i veien» for 
hverandre.

• Mye trafikk gikk gjennom 
sentrum og gjorde 
sentrum lite tilgjengelig
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Strasbourg satset på trikk fremfor 
T-bane . 
• De første planen gikk ut på 

å bygge T-bane.
• Men kostnadene gjorde at 

de satset på trikk
• Forutsetning var at trikken:

• ikke skulle bli en 
«inntrenger» i bymiljøet

• Integreres i byplanleggingen

• Trikken i Strasbourg er: 
• moderne
• Raske og lite forurensende
• Godt tilrettelagt for alle 

trafikantgrupper
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Place de l’Homme de Fer



Kollektivtilbudet i Strasbourg

• 6 Trikkelinjer
• 5 av de 6 møtes på Homme 

de Fer – midt i sentrum
• 30 bybusslinjer

• Kun 3 av disse går inn til 
sentrum

• Resterende mater til buss
• 11 interurbane ruter
• Tog
• Etablert P&R ved 

trikkelinjene
Tilbudet bygges videre ut –
flere  linjer og forlengelse av 
linjer 
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Sentrum er i stor grad tilrettelagt for 
gange – og det meste av 
gateparkering er fjernet

• Kun noe 
korttidsparkering

• Parkeringsområdene er 
tilgjengelige  via «vei -
looper» 

• Det er dyrest å parkere 
på gateplan

• Billigst på P&R – og 
prisen inkluderer 
trikkebillett  (kl 07-20)
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Skepsis snudd til entusiasme 

• Sentrum har blomstret opp og 
blitt betydelig mer attraktivt

• 90% av de som tidligere kjørte bil 
til sentrum parkerer nå utenfor 
sentrumsområdet og benytter 
trikk inn

• Fra 1990-2000
• Trikken har ført til en 17% 

reduksjon i biltrafikken 
• og P&R bruk økte

• På reiser til sentrum 
• + 43% kollektivt
• - 16 % bil

• I dag er 1 av 3 reiser gangreiser
• Blant bosatte i sentrale deler er 

gangandelen over 50%
• Men byen som helhet er fremdeles 

i all hovedsak en bilby  selv om det 
har vært sterk reduksjon i 
bilbruken 
– og en stor andel korte reiser (<1 
km) gjennomføres fortsatt med bil

• Til sammenlikning har Oslo 
kommune en gangandel på 30 %

• Litt under 50% av alle reiser 
foretatt av bosatte i Oslo indre by + 
Sentrum er gangreiser.

• Og bilandelen på korte reiser er lav 
i Oslo
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Plan for økt gange

• Oppmuntrer til å gå gjennom :
• Kommunikasjon,  informasjon om 

ganglenker, 
• arrangering av «gang-events» mv

• Avsetter mer areal til gange
• Når veier renoveres eller blir 

redesignet avsettes ca 50% av 
arealet mellom bygningen til gående 
og syklende

• Søker å redusere konflikter 
mellom gående og syklende 
gjennom planlegging av 
alternative sykkelruter.
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Satsingen i Freiburg

• Trikken ble vurdert nedlagt på slutten av 60-tallet 
og erstattes med busser med stor kapasitet

• i 1969 ble det vedtatt å satse på trikken
• Bygge ut flere linjer
• Separerer eksisterende trikkelinjer fra annen trafikk

• Fra 1980 ble trikkenettet kraftig modernisert – med 
flere nye linjer og nytt materiell
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Har gitt et 
miljøvennlig alternativ 
til bilen



De viktigste tiltakene

• Gjøre bilbruk i sentrum og boligområder lite attraktivt
• Gjøre overgang fra bil til kollektivtransport så enkelt 

som mulig
• Konsentrere biltrafikken i noen få årer med stor 

kapasitet
• Fartsbegrensning i boligområder
• Fremme kombinasjon  trikk og sykkel
• Målrette P-restriksjoner
• Bygge trikk til nye forsteder – før de nye beboerne 

flytter inn
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Trafikkregulering i Freiburg
• Trafikk ledes rundt 

sentrum 
og på en 
gjennomfartsåre

• P-ved 
• trikketraseer  
• rundt sentrum
• ved jernbanen

• HC parkering også 
innenfor 
gamlebyen

• Noe  
beboerparkering i 
sentrum
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Det er ikke helt forbudt å kjøre i sentrum – men det er strengt regulert 



Godt utbygd sykkelparkering
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Kun trikk i sentrum 

• Trikken har prioritet
• reisetiden er halvert i 

forhold til tidligere 
busslinjer

• 90 % av 
arbeidsplassene 
befinner seg mindre 
enn 600 m fra en 
trikkeholdeplass

• Alle trikkelinjer møtes 
midt i sentrum
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Bussene mater til trikk
70% av befolkningen bor innenfor 500 meter fra en holdeplass
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Trikkelinjene stopper «over» 
jernbanestasjonen
• Skaper enkel overgang
• Det er et godt 

jernbanetilbud i 
regionen

• 3 av de 4 trikkelinjene 
går inn til og gjennom 
sentrum

• En linje krysser de tre 
andre midt i sentrum
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Resultater
1976-1991
• Kollektivtransporten økte med over  50%.
• Mens bilreiser økte bare med 1%
• Sykling ble nesten fordoblet
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Bilens markedsandel 
ble redusert
Fra 60% til 40% av 
motorisert transport.

Stor befolkningsvekst  på 90-tallet førte heller 
ikke  til vekst i biltrafikken



Bilfrie områder i byer og handel

• Erfaringene fra Freiburg var at det ble mer handel, 
spesielt fra turister

• Også i Strasbourg ble skepsisen fra handelsstanden 
gjort til skamme .

• Korttidsparkering i sentrum førte til høyere turnover på bilene  
- positivt for handelsstanden

• I København rapporteres det  om økt handel i gågatene
• Flere undersøkelser viser at bilister legger igjen større 

beløp når de handler. Fotgjengere og syklister handler 
mindre per tur – men handler oftere. I sum legger de 
igjen mer penger enn bilistene per år. ( Kilde : Olimb og Gjellebækk
2015)
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Hvilke erfaringer kan vi trekke

• Ser vi på reisemønsteret 
til sentrum i dag 
– så handler bilfri by om 
at 86% av de som reiser 
til sentrum – kan få et 
bedre sentrum å ferdes i.

• Forutsatt at man benytter 
sjansen til å oppgradere 
byen og gatene 

• gjennom regulering av 
bruken  av gaterommene
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Det er ikke bilene som handler!

• Tilgjengelighet til sentrum 
handler ikke om å få 
parkert rett utenfor 
butikken eller jobben. 
De fleste kjører jo ikke bil

• 8 % på handle-/servicereiser
• 11 % på arbeidsreiser

• Bilfrie områder får ikke 
nødvendigvis redusert 
handel

• men typen varer som 
handles kan endres

Handle og servicereiser til Oslo 
sentrum. Kilde RVU2013/14 Ellis m fler 2015
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Bilfritt sentrum –
Helt avstengt – eller et utvidet gågatenett? 

• Bilfritt sentrum behøver  ikke bety at det vil være 
forbudt å kjøre i sentrum

• Men endrer hvor, når og hvordan man kan kjøre i sentrum
• Det betyr en streng regulering av bilbruken 

– både i tid og rom og for bestemte grupper
• Bilbruken må skje på kollektivtransporten, de syklende og de 

gåendes premisser

• Kan være en utvidelse av gågatenettet ?– som kan skje 
gradvis

• Uansett kreves: 
• Gatebruksplan i sentrum  -
• Regulering av  P-muligheter også i områdene rundt sentrum.
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Takk for 
oppmerksomheten!
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